Últimas

Notícias
MBBF
do campo...
“... A fim de que

todos os povos da terra

conheçam o Teu Nome...”
1 Reis 8.43

Nesta Edição:

2

VISÃO NACIONAL

Miss. Iloni
Leuck
ilonijuraci

@gmail.com
“Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo
gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a
afronta, assentou-se a destra do trono de Deus.” (Hb.12:2)
Aos amados irmãos:
Sempre com alegria estou dando meu relatório aqui do Bairro
Aguas Claras em Manaus. Tenho continuado com o
evangelismo nas casas e na rua e com distribuição de
folhetos, fazendo estudos bíblicos de evangelismo e
discipulado. O trabalho aqui no ano passado foi bem difícil
isso porque, trabalho somente com um casal e a irmã teve
uma gravidez de risco. A criança já nasceu e esta bem graças
a Deus, mas a irmã ainda não está podendo ajudar. Também
perdemos pessoas, tanto adultos como crianças devido
mudanças, as pessoas se mudam com muita frequência.
Esse ano ate o momento por falta de condições não
reiniciamos o Clube Bíblico com crianças, mas estamos nos
organizando.

Ceilândia
Distrito Federal

Manaus
Amazonas

Temos feito evangelismo em equipe aos sábados.
Quero agradecer aos irmãos que tem orado por mim e pelo
trabalho bem como pelo sustento financeiro que o Senhor
abençoe ricamente aos amados.
Pedidos de oração:
• Sandra e Norma, duas mulheres que fizeram decisão, mas
não tem chegado para os cultos. Orem também pelo
discipulado delas.
• Flor e Elaine que fazem estudos sobre a salvação.
• Pelas demais que são somente ouvintes, alguns ate aceitam
os estudos e mesmo demostram interesse, mas não querem
um real compromisso.
• Salvação e transformação de vidas.
• Para que o Senhor envie pessoas para nos ajudar no
trabalho.
No amor de Cristo, missionaria:
Iloni Juraci Leuck

Pr. Evanio e Ada
Palhares
pr.espalhares
@gmail.com
uma vez que Águas Lindas durante a semana ser uma espécie
de cidade dormitório, ou seja, grande parte depende do
trabalho no Distrito Federal.

Passamos
três dias em
um barco
subindo o Rio
Amazonas...
Louvamos a Deus pela oportunidade de servirmos a Deus, e
neste momento a mais um mês em Águas Lindas de Goiás-GO,
que fica cerca de uma hora de Ceilandia, no Distrito Federal.

Confira esta e
muitas outras
notícias!

Visite nosso site

www.MBBF.org.br

O ministério aqui já possui uma história de missionários e
pastores que passaram aqui. Temos quatro lotes, onde já
possui um lugar de reunião, um grande templo em construção
e a casa pastoral que fica atrás. O ministério aqui ainda não é
organizado (ainda não é pessoa jurídica) e inclusive estamos
buscando documentação para solicitar isenção de IPTU.
Temos uma assistência que varia de 15 a 20 pessoas no
domingo à noite. Muitos dos irmãos estão desempregados,

Neste mês de março estivemos comemorando o dia da
mulher e temos procurando envolver os irmãos nos trabalhos,
na limpeza e nos mutirões de manutenção.
Temos alguns desafios, questões a serem resolvidas, ânimos
a serem reestabelecidos.
Ore pelo ministério em Águas Lindas de Goiás e ore pela
família Palhares.

Pr. Luiz Miguel
Gianeli
miguelgianeli

e Débora

@yahoo.com.br

Já estamos no quarto mês de 2018 e, pela graça e
misericórdia do Senhor, continuamos firmes na obra
missionária aqui em Piumhi. Nosso Deus é sempre fiel e
Jesus, como prometeu, está conosco todos os dias e
continuará até a consumação dos séculos.
O mês de dezembro foi bem triste para nós, perdemos
algumas famílias. Pelos mais variados motivos como, por
exemplo, mudança de cidade, rejeição ao evangelho ou
desânimo diante de perdas familiares, mais de dez pessoas
deixaram nossa congregação.
Neste início de 2018 ainda estamos trabalhando e orando
para nos reerguer. Mas se tem algo que aprendemos nestes
dozes anos servindo na Serra da Canastra é a necessidade da
perseverança, portanto, seguimos em frente!
Porém, pela graça de Deus, nos últimos cultos visitantes
voltaram a aparecer e algumas portas de estudos bíblicos
estão se abrindo.
No primeiro domingo do ano recomeçamos a Escola Bíblica
Dominical. São duas classes: Adultos e crianças.
Além da EBD, Débora tem investido muito em nossas

Ibiúna
São Paulo
Agora está completando três anos que iniciamos este
ministério aqui, iniciamos com apenas três pessoas, hoje
estamos com uma frequência media de 20 pessoas, tem sido
um desafio muito grande, pois a cidade é muito diferente de
tudo que já conhecemos (a seicho no ie, o catolicismo e a
congregação Cristã) são muito fortes aqui, mas não nos
desanimamos em compartilhar o evangelho.
Nos últimos meses tivemos o privilegio de ver o pedreiro (Sr.
Alino) e um casal (Wanderley e Ângela) se converterem ao
Senhor Jesus Cristo, o trabalho é lento, mas não deixamos de
pregar o evangelho.
Já temos um salão para nos reunirmos, temos os banheiros
masculino e feminino e duas salas de aula, e estamos
terminando a casa pastoral, e nos próximos dias estaremos
indo morar nela, atualmente estamos morando na zona rural
em uma casa emprestada.
Quanto a nossa saúde, estamos passando por algumas
tribulações, além da apneia do sono que tenho, a
aproximadamente um ano e meio estou tendo problemas com
minhas pernas, ( da cintura para baixo dói constantemente) e
estou perdendo as forças no braço direito e principalmente na
perna direita, por isso quando tenho que ficar muito tempo

Piumhi
Minas Gerais
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crianças, se dedicado ao ensino e atividades
complementares. Algo especial que ela vem fazendo com eles
é uma versão do “Master Chef”, no qual aprendem sobre o
cuidado de Deus, Sua provisão e sabedoria e preparam juntos
qual compartilham com todos no final. Eles estão gostando
muito.
Ainda continuo contando histórias bíblicas e missionárias
nas escolas. No momento, a história de William Carey.
No início de Março, Débora recomeçou as atividades com as
mulheres que, mensalmente.
No feriado, participamos do Acampamento Maanain para
Jovens, promovido pela PIB de São Sebastião do Paraíso-MG.
Preguei cinco mensagens no tema “Despertai!”
Pela graça de Deus, em 2017 pude escrever dois livros, dos
quais um será publicado pela editora Crescendo ainda este
mês. Apesar da publicação independente até agora, as duas
obras tem encontrado um bom alcance, tanto no formato
digital (e-book), quanto físico (impresso) e louvamos ao
Senhor por isso. Se quiserem saber mais, por favor, entrem em
contato.
Agradecendo por todo apoio e continuem orando por nossa
família.

Pr. Celso

e Angela

Botelho
prcelsobotelho
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Pr. Lúcio e Claudinéia
Rocha
lucio.7
@hotmail.com

“Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando- vos uns aos outros; como Deus vos perdoou em
Cristo.” Efésios 4:32
Continuamos com nossos cultos as quintas e estudos
bíblicos aos sábados e domingos a tarde e outros estudos nos
lares.
Nosso trabalho com os jovens continua uma vez ao mês e tem
sido uma bênção, um jovem Vanderlei fez decisão e tem vindo
em todos os cultos e muitos contatos e amizade com vários
jovens na cidade.
Durante essa semana tivemos uma Conferência sobre
casamento bíblico e tivemos um bom numero de visitantes e
alguns vieram dois ou Três dias na semana. Hoje iniciamos
visita aos lares dessas pessoas que nos visitaram e a família
de D. Milene aceitou estudos em sua casa. Que bênção.
Graças a Deus nosso prédio está a cada dia melhor pra Glória
de Deus.

Sorocaba
São Paulo

@yahoo.com.br

fora de casa, tenho a ajuda de uma bengala ou uma cadeira de
rodas.
Em março, minha esposa precisará se submeter a uma
cirurgia para retirada de hérnias, a cirurgia será realizada no
hospital em Sorocaba, ela precisará ficar de repouso durante
seis meses.
Precisamos muito de suas orações, pois com as pernas
fracas, estou tendo dificuldades para dirigir, somos muito
gratos a Deus pelo carro que ele nos deu, mas devido as
circunstancias precisarei de um carro que seja automático.
Amados, mesmo com tudo isso acontecendo, ficamos alegres
porque nosso Deus ainda quer nos usar, não ficamos
desanimados, pois sabemos que o Senhor está no controle, e
queremos contar com suas orações para continuarmos
fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer enquanto Ele
nos der forças.
Agradecemos por tudo que vocês têm feito por nos e nosso
ministério.
Deus os abençoe grandemente.

Porto Feliz
São Paulo

Agora planejamos uma conferência de Inauguração e
Aniversário da Igreja, vou avisar as igrejas pra que venham se
alegrar conosco naquele dia.
Nossa família está bem com a graça de nosso Senhor, a Ruth e
Ana estão bem adaptadas na escola e fazendo novos colegas.
Minha esposa aguarda a cirurgia da vesícula.
Maranata; ora vem Senhor Jesus.
Agradeço aos amados que tem nos apoiado e se alegrado
conosco nesta seara Bendita.

Pr. Alexandre
Agostini
alebrasil92
@gmail.com

Graças a nosso bom Deus conseguimos concretar, murar,
cercar com alambrado e também com portão nossa quadra,
deixando-a pronta para uso.
Com isso recomeçamos o Clube Bíblico Companhia C para
jovens e crianças e temos tido 30 em média, jogamos futebol
semanalmente com jovens do bairro, reunindo cerca de 15 e
pregando o evangelho para eles. Tem sido uma alegria para
todos esse novo espaço que o Senhor nos providenciou

Tivemos o privilégio de comemorar no último dia 22, 9 anos de
Igreja Batista da Fé, o Pr. Lúcio foi nosso preletor e pudemos
recordar a “Chuva de Bênçãos” que o Senhor têm derramado
em nossas vidas e na história da nossa igreja. Gostaria de
destacar algumas:
• Nossa construção (recentemente colocamos piso nos dois
andares e escadas, fizemos a quadra com muros, portões e
alambrado);
• Conseguimos manter nossos 3 seminaristas;
• Conseguimos sustentar nossos 2 missionários;
• Estamos conseguindo pagar nossas dívidas;
• Visitantes têm chegado;
• Nossa família tem suportado com bravura as pressões do
mundo.

Pr. João e Célia
da Silva
joaocelia1964

Apucarana
Paraná
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Pr. Rodinele
Andrade
rodinele
@me.com

@hotmail.com

Trazemos notícias do trabalho aqui em Apucarana e sobre a
saúde do Lucas Daniel.
O Gabriel aceitou Jesus recentemente e tem ido com
frequência a Igreja e está sendo discipulado. Por favor orem
pelo seu crescimento espiritual e pela salvação do pai dele
(Alessandro) e sua madrasta (Cláudia).
Fernando, esposa Joelma, filhos Vitor e Cristhoforli, vieram
recentemente para nossa Igreja. Eles tem sidos frequentes as
programações da Igreja. O Fernando aceitou Jesus em uma
Igreja Batista Regular em São Paulo e frequentaram por um
período de tempo o pentecostalismo.
O Lucas Daniel fez em Londrina, no dia 13/03/2018, consulta
com a Oftalmologista e ela disse que ele está com pequenas
perdas na sua visão periférica. Ficamos preocupados após
avaliação da Oftalmologista, mas ontem, terça feira, dia
27/03/2018, fomos novamente levá-lo a Londrina para fazer
consulta com o Neurologista para avaliação da Tomografia
Computadorizada com uso de contraste (foto) que ele fez no
mesmo dia da consulta com a Oftalmologista. O Neurologista

e Elizabet

após ter examinado a Tomografia e o Lucas, nos informou que
a Displasia não evoluiu para pior, que está estacionada no
mesmo nível dos últimos exames e que é para ele retornar
para consulta daqui um ano para novas avaliações. Louvamos
ao nosso bondoso Deus por ele nos cercar com a Sua
misericórdia e pela maneira como Ele tem agido em favor do
nosso filho, e agradecemos os irmãos pelas vossas orações.
No dia 9 de março, o Lucas completou 13 anos e a nossa
esperança é que o Senhor continue abençoando que a
Displasia continue se mantendo estável até passar à fase da
puberdade do Lucas. Essa é face mais complicada para
evolução dessa doença, mas graças as mãos poderosas do
Senhor, ela não está evoluindo e cremos que o Senhor é
poderoso para curá-lo por completo. Por favor irmãos,
continue orando pela saúde do Lucas e também ore pela
minha saúde, estou com um problema bem complicado no
meu olho direito que tem enfraquecido minhas vistas e
dificultado a leitura.
Agradecemos a Deus pelas vossas vidas, também a vocês por
tudo que tem feito por nós e pela Obra aqui em Apucarana.

Cada ano que passa sinto que os desafios da obra de Deus
aqui em Tatuí aumentam, mas o Senhor tem nos sustentado
em todos eles.
Aluguei um ponto comercial com uma localização razoável,
mobiliamos e instalamos tudo para que ficasse o mais
parecido com uma igreja.
O sustento pessoal da minha família vem do trabalho meu e
de minha esposa, onde sempre procuramos limitar o tempo
dedicado a ele para não afetar nosso trabalho eclesiástico.
Isso exige muita administração de tempo e recursos para
conseguirmos fechar as contas todo mês.
Dou graças a Deus que cerca de quatro igrejas e dois irmãos,
regularmente nos ajudam no trabalho. São irmãos e igrejas
que têm acreditado em nosso trabalho e que cada centavo faz
bastante diferença.
Temos dois casais que procuraram acertar suas vidas
conjugais decidindo casar no civil e tornarem membros da
igreja. Temos visto o testemunho dos convertidos mexendo
com a vida de parentes e vizinhos que agora estão visitando a
igreja e solicitando cultos em seus lares e alguns até iniciando

Piraquara
Paraná

Acesse nosso site:

www.mbbf.org.br
e veja as atualizações
na íntegra dos
nossos missionários

Acesse também
nosso facebook:

www.facebook.com/missaombbf

Queremos compartilhar as bênçãos na IB Boas Novas:
Ministério de Visitação
Todas as terças-feiras, temos visitado as pessoas que fizeram
uma visita no culto. Cada visita tem sido um tempo
abençoado, e isso tem nos encorajado ao ver o agir de Deus.
Clube Bíblico
Todos os sábados às 14h, temos atividades com as crianças
na igreja, um tempo onde elas brincam, cantam corinhos e o
mais importante elas ouvem, a mensagem de Deus. Temos
dado opor tunidades para os membros da igreja
desenvolverem os seus dons para a edificação da obra.
Reunião de Senhoras
Damos graças a Deus pelas senhoras de nossa igreja, elas
servem ao nosso Deus e a sua igreja como amor e dedicação,
muitas vezes se sacrificam em favor da obra. Uma vez por
mês, as senhoras se reúnem na igreja, é um tempo de
comunhão, e de estudo da Palavra. Em janeiro e fevereiro,
Juliana ensinou sobre modéstia cristã na vestimenta,
assunto que pra os dias em que estamos vivendo, é de muita
relevância. As demais irmãs também têm a oportunidade de
trazer os estudos, conforme a escala, e elas são encorajadas a
servirem em diversas áreas.

Tatuí
São Paulo

discipulado bíblico. Temos uma variação de 25 a 30
participantes nos cultos. Os próprios dízimos e ofertas
dessas famílias estão sustentando o aluguel e despesas
normais da igreja. Meu sonho é que alguns desses homens
que tiveram pouca chance de estudo na vida, possam ser
usados por Deus para a liderança da igreja. Vidas que
estavam destruídas pelo pecado, mas que agora estão se
tornando famílias estruturadas e de responsabilidade na vida
cristã. Louvado seja o Senhor!
Em breve teremos o batismo de alguns desses irmãos e
inclusive da minha filha Adassa de doze anos que almeja ser
um dia missionária. Nosso filho Sheifer, pela graça de Deus
conseguiu 100% de bolsa em uma das melhores escolas da
cidade e a vida dele tem sido estudar e entender a vontade de
Deus pra vida dele. Nossa filhinha Alissa de um ano e três
meses é a festa da casa. Continuo pedindo que os irmãos
orem pelo nosso ministério, porque muitas vezes a opressão
do inimigo é evidente. Satanás não está gostando de nada do
que tem acontecido na vida dessas famílias.
Mais uma vez agradeço a todos que orando, sustentando ou
visitando, têm sido parte do trabalho do Senhor aqui em Tatuí.

Pr. Mário

e Juliana
Botão
mariobotao

@bol.com.br

Conversões
Um das alegrias que Deus nos dá, é poder compartilhar o
evangelho e ver pessoas sendo salvas pela graça e fé em
Cristo, e é um privilégio enorme fazer parte desta obra. Logo
no começo do ano, tivemos algumas conversões: o Claudio e
seu filho Natã, Veronica e Natally. Essas conversões foram
frutos do ministério de visitação, exceto a Natally, que é filha
de um membro da igreja e Juliana no culto infantil,
evangelizou as crianças e Natally expressou o desejo em
receber a Cristo.
Projetos de Manutenção da Igreja para 2018
Temos muitas coisas para fazer na construção e o
acabamento da igreja, uma delas é colocar cimento usinado
no estacionamento, onde também utilizamos como área para
jogos e sociais. Nossa igreja não tem cozinha, também temos
o desejo de construir uma, porém irmãos, vocês sabem o
quanto custa mexer com construções, e não temos dinheiro
para isso, pretendemos começar uma campanha entre os
irmãos da igreja, e fazer estas obras em partes.
Agradecemos pelas vossas orações e também pelas
contribuições, que Deus os abençoe!

Maringá
Paraná

Pr. Claudinei

Somos imensamente gratos ao nosso Deus por tudo o que Ele
tem feito por nós, e também gratos a cada Igreja e irmão,
individualmente, que tem orado e apoiado nosso ministério.
Nossa oração é para que o Senhor derrame bênçãos sobre
vossas vidas todos os dias.
Iniciamos o ano de 2018, focalizando no crescimento
espiritual dos membros de nossa igreja. Temos passado por
algumas lutas contra o pecado, e, infelizmente, o inimigo tem
tido vitória sobre a vida de alguns. Mas estamos firmes em
nos mantermos fiéis à vontade de Deus, que é de não deixar o
pecado ser introduzido na Igreja.
RETIRO DE CARNAVAL:

Dias D’Ávila
Bahia
O Senhor na sua infinita graça tem confiado em nossas mãos
o serviço para desenvolvermos na: Pregação da Palavra,
Ministério de Aconselhamento, Ensino da Palavra,
Administração, Evangelismo, Trabalho Missionário e outras
atividades concernentes ao pastorado e ao serviço
missionário nas Igrejas.
SUSTENTANDO a Igreja Batista Fundamental em
Moçambique – Pedimos aos irmãos que continuem orando
para que Deus envie um ou mais casais de missionários para
trabalhar em Maputo. O Senhor Jesus Cristo na sua infinita
graça salvou várias vidas, concedeu um local próprio para a
realização dos cultos, e futura construção do Templo. Os
irmãos Martins e Canodilho estão liderando a Congregação.
Eles estudam doutrinas bíblicas, recebem orientações e
informações, via vídeo conferência todas às quintas-feiras
com Odenilson. Temos enviado o sustento para eles e a
manutenção das despesas da Igreja.
Estamos orando e pedindo aos irmãos que orem conosco
para que em abril, Luiza possa viajar para Moçambique (ela
pretende passar três meses) para ajudar os irmãos no
evangelismo, no clube bíblico com as crianças e revitalizar o
trabalho da sociedade feminina que deixou de se reunir,
pedimos as igrejas e irmãos que deixaram de apoiar no
sustento dessa obra que reconsiderem a possibilidade de

e Eleneil
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Periles
claudineiperiles
@ig.com.br

Tivemos um bom tempo de retiro espiritual, no feriado de
Carnaval. Estiveram, conosco, irmãos das igrejas de Osvaldo
Cruz, Presidente Prudente, Marilândia do Sul.
Foi um tempo muito proveitoso, especialmente para os
jovens, os quais foram desafiados, a manterem, pela fé, uma
vida de santificação. Além, de desfrutarmos de uma boa
comunhão.
CONSTRUÇÃO DA IGREJA:
Estamos só aguardando a aprovação da planta na prefeitura.
Segundo nosso engenheiro, final de abril, deve estar liberada.
Estamos gratos ao Senhor pelo que Ele tem feito e pelo que vai
continuar fazendo.

Ananindeua
Pará

Pr. Rubens

Quando a igreja de Antioquia é iniciada pelos evangelistas
chíprios e cirenenses, a Igreja de Jerusalém percebe a
necessidade de equipar os que estavam sendo salvos (Atos
11.19), e envia o mestre Barnabé para ensina-los; que por sua
vez, procurou Saulo, para auxilia-lona importante tarefa de
preparar pessoas naquela cidade. Não é sem razão que a
igreja de Antioquia, que foi estruturada pelo ensino da
Palavra, além se tornar independente na sua própria
condução, transformou-se em um poderoso instrumento nas
mãos de Deus para levar o evangelho além da Ásia, través do
envio daqueles que lhe deram suporte no início: Barnabé e
Saulo.
Crendo na necessidade de estabelecer um projeto de ensino
para essa Região Amazônica, não somente para que as
igrejas se tornem autossuficientes em sua condução, mas
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pastorrubens
@ymail.com
também possam da continuidade à obra iniciada pelos
evangelistas que por elas passam, demos início ao Projeto
Edificar, em janeiro, na cidade de Santarém, na Região do
Médio Amazonas, no Oeste do Pará.
Passamos três dias em um barco subindo o Rio Amazonas,
em uma viagem muito agradável.
Ao chegarmos em Santarém, nos reunimos com a liderança
local para explicar o projeto e definir os horários das aulas.
Logo após a chegada do Pr. Brandon Carmichael e família, o
restante da equipe de professores, nós iniciamos as aulas.
Contamos com a presença de sete alunos. A maioria deles é
líder em suas igrejas locais. Foi um tempo muito bom de
ensino e aprendizagem e de grande satisfação em poder
contribuir na formação desses irmãos ali naquela cidade.
Estejam orando por nós, pois esse é somente o início de nosso
projeto. Devemos retornar a fim de dar continuidade à
formação daqueles irmãos e iniciar com outros que se
mostraram interessados.
Veja os testemunhos do PROJETO EDIFICAR em
www.mbbf.org

Pr. Odenilson e Luiza
Figueiredo
pr.odenilson
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@hotmail.com
retornar.
SERVINDO a Igreja Batista Regular Nova Aliança em Dias D’
Ávila-Bahia – Pela graça e misericórdia da parte do nosso
Deus, o trabalho tem crescido, irmãos retornando a igreja,
salvação de almas, união de casais; os departamentos:
infantil, adolescentes, senhoras e homens estão ativos e
prosperando na força do Senhor.
CUIDANDO da Congregação Batista Regular em Pojuca-Bahia
– São muitos os desafios para a esse ano. Construção do
templo ou venda do terreno para comprar uma casa para sair
do aluguel. Estamos orando por um casal de obreiros.
Salvação de almas. Nos alegramos muito pelo retorno de
alguns irmãos.
APOIANDO a Congregação Batista Regular em LamarãoBahia. Estamos sendo desafiados por Deus a cuidar desta
pequena congregação, estamos orando e pensando, porém
alegres com mais essa oportunidade e privilégio de servir ao
Senhor com os poucos talentos que ele nos tem concedido. É
um trabalho antigo, uma história muito linda de amor de
dedicação dos amados irmãos Antonio e Nina (estão na
glória).

e família

Alexandre Agostini
+55 15 98807 4771

Agora você pode contatar o seu missionário através do aplicativo multiplataforma de
mensagens instantâneas e chamadas de voz Whatsapp! Vamos utilizar a tecnologia à favor da
Obra do SENHOR. Mande hoje mesmo um “Ola!” ao seu missionário.

Celso Botelho
+55 15 99777 1960

Jefferson Quevedo
+91 980084 7938

Odenilson Figueiredo
+55 71 9271 0859

Claudinei Periles
+55 44 9981 4664

João da Silva
+55 43 9923 8386

Rodinele Andrade
+55 15 99704 8832

Divino Amorin
+258 84 603 1570

Lúcio Rocha
+55 15 99613 3981

Rosangela Feitosa
+258 84 614 3334

Iloni Leuck
+55 92 9434 0258

Luiz Miguel Gianelli
+55 37 8831 9792

Zuleide Maria de Jesus
+258 84 633 1514

Evanio Palhares
+55 61 8366 2791

Mário Botão
+55 41 9534 2362

Rubens da Silva
+55 91 8305 8773
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VISÃO INTERNACIONAL
Pr. Jefferson e Épi
Soares
jeff.quevedo
@hotmail.com
Ainda estamos aguardando a resposta do Consulado Indiano.
Nosso retorno para a Índia depende de recebermos esses
vistos. A dificuldade está em que desta vez eles estão pedindo
mais credenciais dos negócios que pretendemos desenvolver
na Índia.
Como não podemos entrar na Índia como missionários
estamos tentando desenvolver algum negócio legítimo que
justifique nossa permanência na Índia e estando lá podermos
agir como uma ponte entre nossas igrejas no Brasil e os
missionários indianos.
Estamos indo como representantes de negócios em favor da
Editora Crescendo. A idéia será fazer os livros na Índia e
enviar para o Brasil. No entanto, o Consulado Indiano ainda
está checando, na Índia, os dados que enviamos para eles. Se
a companhia indiana que nos convidou para fazermos

Maputo
Moçambique
Dois mil e dezessete foi um ano de muitas bênçãos e também
de algumas decisões importantes em nossas vidas. Como
sabem, desde outubro estou sem minha família em
Moçambique. Maria e Nathanael estão no Brasil, Curitiba,
com o objetivo de cuidarem da saúde e também dos
documentos para que ele possa dar continuidade nos estudos
em Curitiba. Já conseguiram algumas coisas, mas, como já
sabem, no fim do ano, quase nada funciona e só voltará a
funcionar depois do carnaval. Enquanto isso, eles vão
resolvendo o que dá até meados de fevereiro.
Passamos o aniversário do Nathanael, da Maria e as
comemorações do final de ano em separados, e passaremos
nosso aniversário de casamento e meu aniversário também
longe uns dos outros. Mas Deus tem cuidado e providenciado
todo suprimento emocional nessas ocasiões. No natal e
passagem do ano novo os Jovens da nossa igreja vieram para
nossa casa e fizemos um acampadentro bem gostoso. No dia
um de Janeiro fizemos um delicioso churrasco de carne de
porco e passamos o dia todo conversando e nos divertindo.
Sempre trago alguns dos jovens para passar tempo juntos e
tem sido bem gostoso a nossa aproximação.
Na igreja estamos passando por um tempo de bastante
harmonia, principalmente no grupo de jovens. Estão bem
unidos e essa união tem despertado neles o desejo de serem

Siliguri
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Índia
negócios estiver em dia com seus documentos e esclarecer
as dúvidas do Consulado, então eles poderão nos dar os
vistos.
Só depois disso é que poderemos comprar nossas passagens
e pedimos suas orações para acharmos bons preços.
Assim que chegarmos vamos nos instalar em Siliguri
novamente para dar continuidade aos trabalhos iniciados e
para continuarmos apoiando os missionários indianos que
temos na nossa lista. Queremos aumentar esse número e,
consequentemente, atingirmos outras regiões e cidades
ainda não-alcançadas. Não é uma tarefa fácil, mas é o desejo
de Deus - Mateus 28:19-20
“Ide, portanto, fazei discípulos de TODAS AS NAÇÕES (ETNIAS),
batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho
mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos”

Pr. Divino e Maria
Amorim

Miss. Zuleide
Mª de Jesus
zulafrica
@hotmail.com

“Porquanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para
todas as pessoas.” Tg.2:11
O objetivo de nossa igreja este ano é o treinamento de
membros em várias áreas. Pr. Joel está focalizando no
treinamento evangelístico na EBD, e aos sábados ele dá aulas
em nosso pequeno Instituto. D. Joana e eu temos treinado
adolescentes, mulheres e moças para tomarem a frente do
ministério com as crianças e para transmitirem fielmente a
palavra as outras que estão chegando em nosso grupo.
Porém, melhor do que vê-las servindo é ver o que Deus tem
feito em suas vidas pessoais. Pessoas transformadas sempre
podem ser usadas para transformar outros.
Na nossa aula de sábado à noite temos um momento onde
cada uma compartilha as lutas da semana e como Deus usou
a sua Palavra para ajudá-las a vencer. Algumas vezes
relatamos como não conseguimos obter a vitória e como nos
sentimos depois. Alguns testemunhos da minha turma de
adolescentes e moças:
“Como vocês sabem minha irmã mais nova é muito difícil, ela
começa a gritar e eu também não consigo me controlar, Mas

Maputo
Moçambique

divinogomesamorim
@yahoo.com.br

Agradeço a Deus pelas suas ricas bênçãos e por suas
misericórdias que se renovam a cada dia em nossas vidas!

mais fiéis e envolvidos na obra.
Estamos com um grupo no instituto bíblico que tem sido uma
grande bênção. É maravilhoso ver o interesse e crescimento
deles.
A volta de Maria e Nathanael está prevista para 30 de Agosto.
Depois desta data vamos sentar e ver como Deus dirigirá
nossos passos daí em diante. O mais provável é que
Nathanael voltará para o Brasil no próximo ano para viver
sozinho em Curitiba. Orem conosco por essas decisões que
teremos que tomar até o final deste ano. Até o momento não
sinto paz em deixar o campo, a não ser que Deus envie alguém
para assumir nosso lugar.
Nossa igreja completará 15 anos em julho, estamos orando
pela vinda do Pr. Evandro para dar conferência de aniversário
e também ajudar com aulas de canto e voz. Orem conosco por
isso também.
Essas são nossas notícias atuais no momento.
Somos imensamente gratos pelo apoio que nos tem dado
durante todos esses 16 anos que estamos em Maputo. Sem
vosso apoio seria difícil fazer o que temos feito.

De 6 de Junho a 5 de Outubro de 2017 estive no Brasil. Neste
tempo apresentei relatório em 30 lugares, e percorri 10
cidades. Foi um tempo maravilhoso de rever familiares,
irmãos e amigos, como também conhecer novas pessoas. Foi
muito bom também ter o privilégio de participar do
treinamento da MBBF, razão principal que fui ao Brasil.
Assim que retornei á Moçambique Maria e Nathanael
viajaram para o Brasil, e estão lá até o presente momento!
Logo, havia muitas coisas para organizar tanto do ministério
como da vida pessoal.
Em Novembro de 2017 tivemos o encerramento do Clube
Bíblico. Muitas crianças memorizaram os versículos e os
livros da Bíblia. Também Deus me capacitou para preparar 25
lições infantis.
Em Dezembro de 2017 iniciei o projeto de Alfabetização, as
crianças estavam tão animadas que chegaram antes da hora.
Também tivemos a programação de Natal com o tema: Seu
nome é maravilhoso. As crianças e os jovens fizeram

Maputo
Moçambique
esta semana eu comecei a repetir em minha mente ICo.13:4 O
amor é paciente. Respondi a tudo em um tom de voz baixo e
quando ela terminou, eu perguntei: o que vamos cozinhar hoje?
Ela me olhou assustada e disse porque você está me tratando
bem depois de eu tratá-la tão mal?” Railina
“Na minha turma sempre falamos mal da professora de
Filosofia. Esta semana quando meus colegas começaram a
falar lembrei-me do Salmo 1, como não devo imitar a conduta
dos pecadores e consegui mudar o assunto.” Jeniffer
“Eu consegui seguir bem as dicas para essa semana, incluí algo
positivo em todas as minhas conversas e retirei as palavras
negativas sobre as pessoas, eu estava feliz por ter conseguido,
então ontem alguém jogou uma pedra pela janela de nossa sala
de aula e me acertou no nariz com muita força. Chorei, e fiquei
zangada, mas na mesma hora lembrei de como Paulo foi
apedrejado e pensei: Agora sei como é ser apedrejada. Isso me
acalmou e minha atitude acalmou os meus amigos. Se eles
pegassem a pessoa tenho certeza que iriam machucá-la.”
Janete
Muito obrigada por seu apoio financeiro e orações.
Deus os abençoe.

Miss. Rosangela
Feitosa
missrosangelafeitosa
@gmail.com

especiais. Além disso, no dia 8 completei dois anos em
Moçambique.
Em Janeiro de 2018, gastei boa parte do tempo organizando
coisas da mudança, pois mudei de residência na virada do
ano. Outra boa parte do tempo preparando lições infantis para
o Clube Bíblico que começará dia 10 de Fevereiro.
No dia 2 de Fevereiro, Deus me deu mais um ano de vida.
Agradeço a Deus pelos 36 anos que Ele me concedeu!
Muito obrigada pelo apoio de cada um de vós!

Miss. Zuleide
Mª de Jesus

Maputo
Moçambique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Maecenas sed tortor non libero porta blandit. Suspendisse nunc
justo, condimentum in nisl quis, congue suscipit neque.
Suspendisse luctus odio nec eros eleifend congue. Etiam eu
ipsum arcu. Maecenas vestibulum, lectus vitae congue cursus,
dui turpis pretium mauris, eget facilisis justo sem in purus.
Etiam dolor sem, tincidunt ut diam sed, faucibus viverra elit.
Duis et turpis id lorem convallis facilisis sed ac nunc. Aenean id
nunc auctor, bibendum dolor in, laoreet augue. Proin tristique
urna vitae dictum cursus. Suspendisse rutrum dui risus, a porta
ex iaculis ut. In ac vehicula nisi, ac maximus arcu.
Vestibulum faucibus sagittis mi quis aliquam. Aliquam eu
cursus orci. Maecenas euismod nunc lectus, convallis
elementum metus dictum non. Nunc sed varius nibh, sed
tempor leo. Cras ac felis maximus, porta nulla at, efficitur nulla.
Integer id ante placerat, hendrerit enim sit amet, iaculis diam.
Donec vulputate turpis at augue imperdiet sodales. Morbi
pharetra felis cursus vulputate imperdiet. Proin consectetur
ligula justo, eget vulputate augue luctus elementum. Fusce
ligula lacus, egestas ac sem in, gravida congue lacus. Maecenas
iaculis justo nec metus tincidunt, vitae accumsan risus viverra.
Nam in velit ante. Nunc vel velit vulputate, blandit velit ac,
sodales velit. Aenean fringilla diam id convallis molestie.
Aenean cursus massa tincidunt justo laoreet, nec fringilla lacus
cursus. Mauris placerat elit massa, sit amet luctus nibh
euismod non. In in commodo mi, sed luctus nunc. Sed faucibus
metus sed gravida iaculis. Proin posuere consequat quam.
Pellentesque purus quam, fringilla gravida lacus non, euismod
venenatis metus. Quisque nunc ante, tempor eu enim ut,
tempus vestibulum ex. Fusce volutpat, neque at blandit
placerat, ipsum nunc sollicitudin arcu, nec consequat augue
lorem a felis. Nunc tellus dolor, lacinia at congue ut, feugiat at
orci. Etiam fringilla ac justo vel aliquam.
In dolor ex, dictum non diam ac, pulvinar euismod nulla. Duis a
odio malesuada, elementum felis quis, convallis lorem.
Curabitur consequat est sollicitudin ipsum laoreet dapibus.
Vestibulum nec facilisis diam. Mauris dapibus, diam in aliquam
pellentesque, enim orci rhoncus lorem, nec rhoncus tortor velit
vel risus. Aliquam commodo ultrices mollis. Duis convallis, urna
non interdum lobortis, eros mi commodo mi, quis mollis felis
quam ut neque. Sed id pellentesque neque. Pellentesque ac
pharetra mi.

ti
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Aenean a pellentesque libero. Sed diam metus, molestie ultrices
interdum id, dictum eget erat. Suspendisse blandit maximus
augue, non fermentum risus. Praesent sed erat luctus, laoreet
lacus nec, pellentesque erat. Sed egestas dapibus augue.
Aliquam velit sapien, aliquam iaculis cursus sit amet, rutrum sit
amet quam. Sed posuere commodo elit sit amet bibendum.
Pellentesque euismod tortor id dolor suscipit, nec suscipit nibh
sodales. Donec luctus tortor erat, eu interdum mauris placerat
at. Etiam iaculis, dolor id viverra lobortis, ante quam tristique
sem, sed fermentum nisi tortor convallis felis. Mauris eu quam
nec lectus consequat vehicula molestie et est. Duis vitae mi a ex
egestas dapibus et sit amet leo. Nullam laoreet, erat eu dictum
efficitur, purus dolor ultrices turpis, eget accumsan urna orci
quis velit.
Aliquam condimentum ornare tellus. Cras posuere diam
eleifend metus suscipit, vel gravida lacus vestibulum. Morbi
accumsan purus ac magna lacinia elementum. Maecenas eu ex
nisl. In condimentum neque ut elementum pulvinar. In egestas
interdum quam sed finibus. Nullam egestas diam non sagittis
dapibus. Vivamus pellentesque eros velit, nec hendrerit nisl
eleifend vitae. Aliquam porta maximus lorem sit amet
fermentum. In molestie tellus eget sem tempor consequat.
Vivamus lorem ipsum, venenatis sed mattis vitae, ultrices vel
ex. Integer sagittis urna nec ligula rhoncus sodales sed quis
purus. Praesent vel euismod ipsum.
Vestibulum laoreet maximus orci id dapibus. Cras ut sapien
tempus lacus fermentum maximus non quis tellus. Cras dictum
diam nisi, sagittis dignissim lectus posuere id. Aenean
malesuada risus sed ex malesuada, vel maximus dolor
vulputate. Proin pretium quis orci eget auctor. Etiam leo quam,
tristique ut lorem non, fermentum semper nisi. Donec aliquet
tincidunt velit, et pretium metus posuere nec. Morbi quis viverra
ex, et vulputate ligula. Morbi pharetra semper rutrum.
Sed tempus sagittis lacus et sollicitudin. Quisque a maximus
lectus. Donec quis quam posuere, tincidunt leo eu, fringilla
massa. Sed a venenatis dui. Ut euismod enim vitae lobortis
congue. Morbi sed sapien nisi. Vivamus ipsum elit, iaculis quis
eleifend quis, congue sit amet magna.
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ESTADOS
BRASILEIROS

• MINAS GERAIS
• AMAZONAS
• PARANÁ
• BRASÍLIA
• SÃO PAULO
E LOGO EM OUTROS ESTADOS!

Filosofia de trabalho da MBBF
A MBBF entende que é um braço das igrejas batistas fundamentalistas para o
cumprimento do seu papel missionário. Ela foi criada para FACILITAR O TRABALHO do
missionário e das igrejas que o sustentam.

A atuação da MBBF inclui:
• Credenciar o missionário diante daqueles que possam apoiá-lo.
• Divulgar o trabalho missionário.
• Facilitar a comunicação do missionário com seus mantenedores.
• Assessorar o trabalho do missionário e da igreja.
• Monitorar e avaliar o trabalho do missionário.
• Ajudar as igrejas a direcionar esforços para os campos ainda não (ou poucos) alcançados.

...e ajudar a IGREJA BATISTA FUNDAMENTALISTA BRASILEIRA
a ir por todo o mundo, pregando o evangelho a toda a criatura.

PARTICIPE DA MBBF
Depósitos para a ADMINISTRAÇÃO da MBBF
Bradesco | Agência 929 Conta Corrente 30921-4

COM SUAS SUGESTÕES
E CONTRIBUIÇÕES

Depósitos para UM MISSIONÁRIO da MBBF
Bradesco | Agência 929 Conta Corrente 38635-9

IMPORTANTE: Ao fazer um depósito nesta conta, envie um e-mail para mbbf@mbbf.org.br, informando a agência bancária, a data e o
valor do depósito, bem como o missionário para o qual a oferta deve ser enviada.

Missão Batista Brasileira Fundamentalista
Rua Aluísio de Azevedo, 604 - CEP 83321-270 - Pinhais - PR - Brasil

confira mais notícias através do site
www.

mbbf .org.br

mbbf@mbbf.org.br

Pr. Samuel Pereira de Souza
Presidente da MBBF

